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Fredningsforslaget
Sidste mulighed for ændringsforslag.
Efter en drøftelse i Borgerforeningens Bestyrelse på mødet 15/2 2010 har bestyrelsen fastslået, at
der ikke er behov for et yderligere Borgermøde om sagen.
Begrundelsen er, at Danmarks Naturfredningsforening pr. 30. september 2009 har foretaget
væsentlige ændringer i fredningsforslaget på baggrund af Borgermødet den 29. juni 2009.
Fredningsnævnets Formand har ønsket en skriftlig indstilling fra borgerne på Anholt vedrørende
sagen, inden endelig beslutning træffes af Fredningsnævnet.
Hovedtanken bag det nye fredningsforslag har været at opdatere den tidligere fredning.
Nedenfor er punktvis anført de forslag, der efter Borgerforeningens Bestyrelses opfattelse er de
vigtigste ændringer i den tidligere fredning.

1. Naturpleje:
I den tidligere fredning var der hjemmel til naturpleje på Nordbjerg og Vesterklit.
Det er nu skrevet ind, at der også kan foretages naturpleje på Sønderbjerg.
Naturplejen på Anholt kan kun ske efter en naturplejeplan og efter
Naturplejeudvalgets retningslinier. Naturplejeudvalget består af 4 repræsentanter
henholdsvis udpeget af, Anholt Borgerforening, Anholt Grundejerforening, Danmarks
Naturfredningsforening og Norddjurs Kommune(plejemyndighed). Naturpleje kan
ikke foretages uden lodsejerne høres.
2. Nordbjerg:
Havnebakkeskråningen fredes.
Det er som noget nyt skrevet ind i den nye fredning, at fredningen ikke er til hinder for at
Campingpladsen kan kompenseres for kysterodering med udvidelse mod øst.
3. Trampesti gennem Wilhelminelyst:
Trampestiforslaget opretholdes af Danmarks Naturfredningsforening på trods af protester.
Forslaget er imidlertid i strid med kontrakten om urørt skov § 5.
Allerede af den grund anses forslaget for bortfaldet. Men der er også folkelig modstand mod
trampestien, og derfor indstiller Anholts borgere at forslaget tages ud.

4. Fredning af forreste klitrække ved havnen øst for Molevitten:
Anholts borgere er enige i at forreste klitrække øst for Molevitten fredes.
Men det indstilles herfra, at fredningen kun omfatter forreste klitrække. Området bagved
friholdes, så byggeri er muligt bagved forreste klitrække. Byggeri skal dog forelægges
Plejeudvalget til høring, da området er naturfølsomt.
5. Bimuseum og bistader:
Fredningsforslaget er ikke til hinder for indretning af et Bimuseum for den udryddelsestruede
brune bi på et egnet sted og/eller for opstilling af bistader efter Plejeudvalgets anvisning.
6. Naturlegeplads:
Fredningsforslaget er ikke til hinder for indretning af en naturlegeplads med opholdssted for
Anholts børn efter Plejeudvalgets anvisning.
7. Naturopholdssteder:
Fredningsforslaget er ikke til hinder for opstilling af bænke eller naturopholdssteder efter
Plejeudvalgets anvisning.
8. Færdsel i det fredede område:
Fredningsforslaget er ikke til hinder for, at Plejeudvalget træffer afgørelse om udvidet færdsel i det
fredede område.
Hele forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening er fremlagt på Biblioteket.
Ændringsforslag afleveres til Martin Lennert senest mandag d. 1. marts 2010.
Derefter træffer Borgerforeningens Bestyrelse endelig beslutning om Anholts borgeres
indstilling.

